Moeilijkheidsgraad: makkelijk



Benodigde tijd:

ca. 2 uur
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Materiaal:

 plastic bal
 siliconenlijm
 crackle stenen
 voegspecie
 crackle mozaïek plaat  acrylverf, rondhout

Werkwijze:

de kunststof bal en smeer hem in met sili1. Neem
conenlijm.

eerst de mozaïekbal in 4 gelijke delen
2. Verdeel
met de mozaïekstenen 10 x 10 mm. Begin aan
de onderkant van de bal en leg de stenen in een
rechte lijn naar boven.

3. Plaats de crackle mozaïekstukken stuk voor stuk
Knutselidee

in de ruimtes tussen de mozaïekstenen. Gebruik
vervolgens een craquelé klopper, lepel of schaar
om de steentjes uit elkaar te kloppen en duw ze
voorzichtig met je vingers in de hoeken. We hebben 2 diagonale zijden half groen en half turkoois
vormgegeven, de andere zijden alleen in turkoois.
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je klaar bent met het decoreren van
4. Wanneer
de bal met mozaïekstenen, plaats je hem op

een stuk rondhout en laat hem een nacht drogen.

klaar is je mooie tuinbal. Je kunt hem in bloem7. Enpotten,
de tuin of op elke andere willekeurige plaats
plaatsen.

kun je de voegspecie mengen met wat groene acrylverf. Wees voor5. Daarna
zichtig met de mengverhouding tussen water en voegmiddel, het mengsel
moet aan het eind licht stroperig zijn.

je de bal in weer en wind buiten wilt laten staan, kun je hem met
Tip:Als
voegﬁnish verzegelen, zodat er niets mee kan gebeuren.

vervolgens het voegmiddel met een spatel op de bal en verdeel het
6. Giet
gelijkmatig. Laat het mengsel in de kieren lopen. Als je klaar bent, laat je

het mengsel ongeveer 10 minuten drogen. Verwijder vervolgens het ergste
vuil met een vochtige doek, laat het een nacht drogen en poets de bal de
volgende dag met een vochtige doek.
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